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 Political سياسی

  
  علی مشرف

  ٢٠١۵ اگست ١٨

  

  از کبير توخی" خاطرات زندان"نظری بر جلد چھارم 

  انتخاب چند الماس درخشان از يک مجموعۀ بی نظيرويا 

نوشتۀ ھمرزم و ھمسنگر گرانقدرم، رفيق توخی، جلد چھارم آن را نيز " طرات زندانخا"در ادامۀ مجلدات سه گانۀ قبلی 

وقتی اطالع يافتم که رفيق توخی . خواندم و بسا چيز ھا از آن آموختم" آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"از طريق پورتال 

 از آن اثر به صورت بسيار مختصر تصميم دارد تا آن نوشته را به شکل کتاب چاپ نمايد، برآن شدم تا برداشتم را

کاری که وقتی بدان اقدام نمودم، آن را دشوار تر از آن يافتم که از اول فکر می . نگاشته، با ديگران در ميان گذارم

چه از دنيائی مفاھيمی که ھريک الماس درخشانی را مانند اند، انتخاب يک و يا چند پارچه، گذشته از دقت نظر . نمودم

  .ناختی نيز نيازمند بود و است که گاھگاھی خود را در انتخاب ناتوان احساس می نمايمبه سالمت ش

با آن ھم دل به دريا زده از ميان کوھی از تجربه، بدون آن که به بقيۀ نوشته بخواھم کم توجھی نمايم، اين مختصر را در 

 روان تر از من دارند، بی ھراس دست به اين چھار نکتۀ ذيل محدود می سازم، اميد ساير خوانندگانی که قلم تواناتر و

تودۀ الماس دراز نموده، آنچه را خود درخشانتر می يابند، بيرون کشيده ديگران من جمله اين قلم را از فيض کارشان 

  :مستفيد بسازند، و اما آن چھار نکته

توخی در برخورد با افراد تازه  اولين و برازنده ترين نکته ای که توجھم را به خود جلب نمود، دقت نظر رفيق -١

به رفيق توخی معرفی می شد، اين رفيق خود را " ساوو"يعنی با وجودی که فردی از جانب تشکيالت . معرفی شده بود

موظف می دانست تا ضمن پيشبرد کار با آن شخص، شناخت خود را از وی کامل نموده، آن شناخت را با مقامات باالتر 

  . تشکيالتی در ميان گذارد

  :از اين واقعيت، دو نکته سخت قابل توجه است

  در قبال جذب افراد جديد" ساوو"برخورد سھل انگارانۀ مقامات : الف

  .برخورد مسؤوالنۀ رفيق توخی در تشخيص افراد و اصالح کار مقامات: ب

نقالبی افغانستان، حاکم که چه بسا به مثابۀ يک مرض در آحاد جنبش ا" ساوو"به ارتباط بر خورد سھل انگارانۀ مقامات 

بوده و يکی از علل ضربت پذيری و سرکوب خشونت بار آنھا به وسيلۀ مزدوران روس و سوسيال امپرياليستھا گرديد، 

می توان نوشت که با تأسف در اکثر اين تشکالت، رابطه بين گسترش تشکيالتی و استحکام آن ناديده گرفته شده، برخی 

باکانه گام می گذاشتند که در نھايت به عوض يک سازمان منضبط کمونيستی يک اجتماع ھا در امر گسترش آن قدر بی 

بی شکلی از آن عرض اندام می نمود که از ھر گروه و طيفی را می شد در آن يافت و يا ھم نھادکی را نمايندگی می 
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کيالت يک سازمان، به عبارت ديگر به جای اين که حين ساختن تش. نمود که از ھر طرفش به خاد وصل می شد

ديالکتيک بين استحکام و گسترش طوری مراعات می گرديد که يکی در خدمت ديگر قرار گرفته، با به وجود آوردن 

معيار ھای دقيق جذب افراد و فلتر ھای الزم ضد اطالعاتی، افراد تازه وارد را از آن فلتر ھا عبور داده، بستر گسترش 

نب ديگر با تکيه بر ھمان ديالکتيک، گسترش نھاد را در خدمت، استحکام تشکيالتی، نھاد را فراھم می نمودند و از جا

ايدئولوژيک و سياسی قرار داده، درک و ذھنيت آحاد نھاد را در تشخيص افراد خودی و تمايز آنھا با افراد  متزلزل، 

  .ر از نھاد و تشکالت لنينیمشکوک و دشمن ارتقاء می بخشيدند، چيزی ايجاد می نمودند، که ھمه چيز بود، به غي

نقطۀ مقابل حرکت بی باکانه در گسترش تشکالت، تئوريزه کردن انزوا گرائی زير نام جلو گيری از نفوذ دشمن می 

امری که باز ھم در جنبش چپ افغانستان، ريشه ھای کھن خود را چنان بر تار و پود تشکالت پيچانده بود و است . باشد

ار ماندن ھزاران داوطلب واقعی مبارزه از بستر مبارزات انقالبی و در نھايت به فساد غوطه که گذشته از آن که با کن

ور شدن آنھا، از تشکالتی که بدين مرض دچار بوده اند، چيزی به جز ھمان حلقۀ اولی محدود که ھميشه خواسته اند با 

ه به اين انديشيده باشند که انقالب کار توده ھای باال گرفتن دامن ھايشان خود را از آلودگی نجات داده باشند، بدون آن ک

ميليونی يک کشور است و می بايد جھت سازماندھی، تربيت و بسيج آنھا شجاعانه بين آنھا رفته، آنھا را برای انقالب 

به تربيت نمود و جلو نفوذ دشمن بين صفوف انقالب را با فلتر ھای ايدئولوژيک، سياسی و تشکيالتی سد نمود، در عمل 

  .يک مشت حراف بی عمل، جدا از توده ھای آمادۀ انقالب و مبارزه، خورۀ درون جنبش انقالبی استحاله يافته اند

جھت جلو گيری از ايجاد يک مجموعۀ بی شکل که بيشتر به يک ديگ دلده شباھت داشته باشد و يا ھم يک ھسته ای که 

ًمر انقالب نداشته باشد، دقيقا ھمان برخوردی درست است که خود و ديگران را بخورد و کمترين مؤثريتی در پيشبرد ا

يعنی . به مثابۀ بخشی از پراتيک خود بر آن انگشت می گذارد" خاطرات زندان"رفيق توخی در جلد چھارم کتاب 

 بخش ضد موجوديتمراعات ديالکتيک جذب و استحکام و آنھم بدان وسيله که ھر فرد نھاد در موجوديت و عدم 

در آن نھاد، می بايد خود را در قبال تشخيص افراد و حفاظت از پاکيزگی تشکل مسؤول احساس نموده، اطالعات 

شناختش را از افراد با مقامات سازمانی در ميان گذاشته، از آنھا بخواھد تا حين جذب افراد، ضوابط و فلتر ھای الزم را 

  .نا ديده نگيرند

رای کار در آينده آن را يک لحظه ھم فراموش ننمود، انتقاد صريح و سالم  دومين نکته ای که از نظر من می بايد ب-٢

بدان معنا که . در تمام ابعاد آن از سياست نفوذ اين و يا آن تشکل در ساير سازمانھا و نھاد ھای مبارزاتی برادر می باشد

يچ نھاد و سازمانی انقالبی خالف مجاز بودن نفوذ در بين احزاب و نيروھای دشمن آنھم با مراعات شرايط خاصی، ھ

 انقالبی ديگر را پيشه نموده، از آن طريق ھويت و امنيت سازمان ھاینبايد به خود اين حق را بدھد تا سياست نفوذ بين  

  .سازمان ديگری را به مخاطره بيندازد

آن سازمان را در چنين سياستی به ھمان اندازه که ضد انقالبی است زيان آور نيز بوده، در صد ضربت پذيری خود 

به خون غلتيدن زنده يادان داکتر فيض احمد و مينا، شاھد و سند . مقابل نفوذ ساير نھاد ھای دوست و دشمن باال می برد

  .مذموميت چنين سياستی می باشد

گری چه رقيب چه دوست و ھمکار، با اطالع نمی خواھم بگويم که ھيچ سازمانی حق ندارد از وضعيت سازمان دي

باشد، بلکه می خواھم بنويسم که راه اطالع داشتن از سازمان ھای ديگر، کار نفوذی بين آنھا نيست، بلکه برخورد 

  فی ما بين تشکالت گوناگون، روابط رفيقانه بين ھم را حفظ نموده اختالفاترفيقانه و کمونيستی با آن است که با وجود 

  .وير جلسات مشترک از وضعيت ھمديگر به مثابۀ وضعيت بخشی از جنبش مطلع گردندبا تد

و چه ھم حين رھبری زنده " کلکانی"چه در زمان رھبری زنده ياد " ساما"اگر بنويسم اين درست ھمان کاری بود که 

را نسبت به ديگران " ماسا"آن را عملی می نمود، نبايد چنين تعبير گردد که گويا من می خواھم برتری " رھبر"ياد 
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گوشزد نمايم، بلکه ھدفم از اين تذکر صرف بيان عملی بودن چنين سياستی است، بدون آن که ضربتی را متوجه اين و 

  - بيان نمونه ھای آن در حيطۀ اين مختصر نيست-.يا آن تشکل بسازد

ق توخی را نسبت به ساير کتابھائی اثررفي" خاطرات زندان" يکی از نکات ديگری که از ديد من جلد چھارم کتاب -٣

که در ھمين زمينه نگارش يافته اند، برتری می بخشد، توجه اين رفيق گرانمايه و نستوه به چگونگی دستگيری و 

چه خالف ساير سازمانھا و افرادی که از اين بابت ضربات کشنده و . می باشد" ساوو"زندانی شدن ھيأت رھبری 

 با تأسف به ارتباط دستگيری شان چيزی ننوشته اند، تا با مطالعه کسان ديگری از آن مرگباری را متحمل شده اند و

آموخته، عين اشتباه را تکرار نکنند، رفيق توخی با شھامت قابل تحسينی سؤال چگونگی دستگيری رفقای رھبری 

اين کار زمانی می تواند اھميت . ھای موجود را نيز زير سؤال می برد" مگر"و " اگر"را مطرح نموده، حتا " ساوو"

بدرستی درک گردد که بدانيم ضربات مھلکی که جنبش انقالبی افغانستان در کل و سازمانھای پيشرو به صورت خاص 

بر پيکر شان متحمل گرديدند، اگر قسمتی از توانائی ھای اطالعاتی دشمنان مردم افغانستان، اعم از روسھا، مزدوران 

ن آلوده منشاء می گرفت، قسمت ديگر آن به علت عدم درس آموزی از اشتباھات گذشته شان و اخوان دھن دريده و دام

  .تحقق يافته اند

 سال قبل از امروز زير ضربت قرار گرفته بخش ٣۴ً يعنی دقيقا ۶٠در اسد سال " ساما"به صورت مثال وقتی مرکزيت 

به جرم ميھن پرستی اعدام گرديدند، بقيۀ اعظم از رھبری سازمان در بند افتاده، متعاقب آن توسط مزدوران روس 

مرکزيت به جای آن که آن واقعه را که در حيات سازمان کمتر از فاجعه نبود، علت يابی نموده با درک عامل اصلی 

در سازمان نفوذ نموده آن ضربت مرگبار را بر " تاريخ غرجستان"ضربت در وجود باند کشتمند که از طريق نويسندۀ 

دند، امکان نفوذ مجدد ھمان شاخۀ اطالعاتی روسھا را در وجود حسين جاسوس اين شارلتان ھزارچھره وارد کر" ساما"

و وابستگانش از قماش انجنير صاق، قادر و امثال آنھا را سد نمايند، بدون آن که به چرائی پاسخگوئی به چنان ضربتی 

يعنی به " ساما" عناصر بی مايه و بی اعتقاد به برنامۀ انديشيده باشند، حاتم بخشی ھای تشکيالتی را پيشه نموده افراد و

 لنينيزم انديشۀ مائو تسه دون را باال کشيده، در عمل مقدمات انشعابات و انقياد طلبی ھای بعدی و امروزی - مارکسيزم

  .را در وجود ھمان عناصر فراھم نمودند

معيار قرار نگيرد، به جرأت می توان نوشت اگر از واقعيت نگذشته حين قضاوت حب و بغض له و عليه رفيق توخی 

نه تنھا در نوع خود در افغانستان عمل بکر و بی " ساوو"که توجه رفيق توخی به پاسخدھی چگونگی دستگيری رھبری 

سابقه ای می باشد، بلکه درسھائی که می توان و می بايد از آن آموخت، به عالوۀ آن که از گسترۀ زمان فرا تر می 

 مکانی را نيز شکستانده، ھر آن کسی که به زبان دری آشنائی داشته باشد، می تواند از آن آموخته، آسيب رود، محدودۀ

  .پذيری اش را کاھش دھد

 چھارمين نکته از ديد من، بحثی است که رفيق توخی حين مواجھه با دشمنان مردم در زندان آغاز نموده و در جلد -۴

ه خالف دشمنان مردم اعم از روسھا و مزدورانش که افراد شان برای استنطاق، بدان معنا ک. پنجم ادامه خواھد يافت

بازجوئی و شکنجه تربيت نموده، ھريک با شيوه و يا شيوه ھائی خاصی فرا گرفته بودند که با زندانی چگونه و از کدام 

ی مغزش دست يابد، با کمال زاويه برخورد نمايند، تا مقاومت زندانی را در اسرع وقت ممکن شکستانده، به داشته ھا

ًتأسف جنبش انقالبی افغانستان در آن زمينه يا اصوال کمترين کاری انجام نداده و در بھترين صورت از رفيق خود 

مقاومت آرمانگرايانه و اسطوره ئی توقع داشته است و يا ھم اگر توجھی بدان مبذول داشته است، آن توجه در بھترين 

  .رفيق پويا فرا تر نرفته است" فی کاریاصول مخ"صورت از مطالعۀ 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

نفس اين عمل بدان معناست که ما از کسی بخواھيم تا در مسابقۀ شنا با کسانی رقابت کند که ھمه مدالھای چندی از 

مسابقات گذشته به گردن دارند، مگر خود فراموش نموده باشيم که فرد مورد نظر را حد اقل با آب آشنا ساخته باشيم، 

  .ششنا پيشکش

با چنين سياستی نتيجه از قبل روشن است، يا فرد مورد نظر جھت زنده ماندن از رقابت دست کشيده، به دامن دشمن می 

انجام داد و با نوشتن مقاوله با دولت جان شان را به قيمت " پيکار"افتند يعنی ھمان کاری را که رھبری سازمانک 

 تا امروز عنصر مزدوری چون داکتر غفور در زير نقاب تزوير آبروی تمام جنبش انقالبی افغانستان نجات دادند

بر ھمه بتازد و يا ھم با مقاومت اسطوره ئی و آرمانگرايانه به پيشواز مرگ محتوم می شتابند، يعنی کاری که " پوالد"

  .انجام دادند" ساما"و " ساوو"رھبران دربند 

مبحث، درس ھای آموزنده ای از مواجھه با پوليس از ديد من ھر چند ممکن است شخص رفيق توخی در ختم اين 

سياسی دشمن بيرون کشيده، رزم آوران آينده را برای نبرد دوران ساز شان کمک نمايد، مگر به ھيچ صورت ھيچ يک 

انتقال چنين . از ما حق نداريم به آن مقدار اکتفاء نموده تجارب مان را در چنان نبردی با ديگران در ميان نگذاريم

به ھمين لحاظ بر . بی چيزی نيست مگر غنای جنبش، غنای جنبش نتيجه ای ندارد، مگر پيروزی محتوم جنبشتجار

اداء می نمايد تبريک گفته، در آينده خود الزم می دانم تا به رفيق توخی به خاطر سھمی که در پيروزی جنبش 

  .دستانش را رفيقانه بفشارم

 


